
Forskrift for begrænsning af støjende og støvende 
bygge- og anlægsarbejder. 

 
Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944 af 16. sep. 2004, 
om miljøregulering af visse aktiviteter. 
 
Formålet med forskriften er at skabe bæredygtige rammer for bygge- og anlægsarbejder i 
Frederiksberg Kommune og at sikre samarbejdet imellem bygherrer, entreprenører og borgere i 
Frederiksberg Kommune.  
 
 

Kapitel 1 
Anvendelsesområde 

§ 1. Forskriften omhandler krav til støjende bygge- og anlægsarbejder, støvende bygge- og 
anlægsarbejder herunder krav om information til naboer og andre berørte parter om støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder. Forskriften omfatter alle offentlige og private 
erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder, inklusive nedrivninger, vejarbejder og sporarbejder i 
Frederiksberg Kommune.  
 
Stk. 2. Teknisk Direktorat afgør i tvivlstilfælde, om en aktivitet er omfattet af denne forskrift. 
 
Stk. 3. Bygherren er ansvarlig for, at arbejdet anmeldes, tilrettelægges og udføres efter de 
retningslinier, der gives i denne forskrift.  
 
Stk. 4. I denne forskrift anvendes de målemetoder, som Miljøstyrelsen anbefaler i; Vejledning nr. 
6, 1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder. 
 
Stk. 5. Aktiviteter omfattet af denne forskrift skal anmeldes til Frederiksberg Kommune, jævnfør § 
2 i Bekendtgørelse nr. 944 af 16. sep. 2004, om miljøregulering af visse aktiviteter. 
 
Stk. 6. Anmeldelse skal ske til Teknisk Direktorat, Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg 
Kommune, Rådhuset, 2000 Frederiksberg, e-mail miljoeafdeling@frederiksberg.dk. Skema til 
anmeldelse kan fås i Plan- og Miljøafdelingen eller hentes på kommunens hjemmeside 
www.frederiksberg.dk 
 

 
Kapitel 2 

Støj- og støvbegrænsning 
§ 2. Ved arbejdets udførelse skal der altid vælges arbejdsmetoder og maskiner, der begrænser støj 
og støv mest muligt.  
 
Stk. 2. Hvis det er teknisk og økonomisk muligt, skal der foretages støjdæmpning eller 
støjafskærmning af støjende aktiviteter. 
 
Stk. 3. Ved nedrivning, nedbrydning, slibning, sandblæsning, læsning af affald, jordkørsel og anden 
støvende aktivitet skal der altid sørges for regelmæssig og tilstrækkelig vanding, fejning samt 
inddækning eller andre støvhæmmende foranstaltninger, så der ikke opstår væsentlige støvgener i 
omgivelserne. 
 
Stk. 4. Oplysninger om, hvilke støj- og støvbegrænsende foranstaltninger bygherre vil anvende skal 
anmeldes til Plan- og Miljøafdelingen, jf. § 1, stk.5. Hvis arbejdet kræver bygge- eller 
nedrivningstilladelse, skal anmeldelse til Plan- og Miljøafdelingen foretages samtidig med ansøgning 
om bygge- eller nedrivningstilladelse.  
 
Stk. 5. Teknisk Direktorat afgør, om der skal udføres yderligere støj- eller støvdæmpende 
foranstaltninger. 



 
Kapitel 3 

Arbejdstider og støjgrænser  
§ 3. Følgende tidsrum og støjgrænser gælder generelt for udførelse af støjende bygge- og 
anlægsarbejder: 
Mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 7 - 18: 70 dB(A) 
Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må dog kun udføres i tidsrummet kl. 8 – 16. 
Støjende samt særligt støjende arbejde uden for disse tidsrum må kun foretages undtagelsesvis, og 
kun efter forudgående dispensation, jf. § 4.  
Uden for de angivne tidsrum må støjbelastningen ikke overstige 40 dB(A). 
 
Stk. 2. Grænserne er angivet som det ækvivalente korrigerede (gennemsnitlige) støjniveau, og 
gælder ved de omliggende boliger og andre støjfølsomme områder. 
Mellem kl. 22 – 7, alle ugedage, må det maksimale støjniveau endvidere ikke overstige 60 dB(A). 
 
Stk. 3. Følgende aktiviteter betragtes som støjende bygge- og anlægsarbejder og må kun finde sted 
på hverdage i tidsrummet fra kl. 7 – 18, jf. stk. 1.: 

• Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende. 
• Anvendelse af tårnkran eller lignende. 
• Anvendelse af elektriske lifte eller lignende. 
• Anvendelse af trykluftværktøj. 
• Opstilling og nedtagning af stillads. 
• Af- og pålæsning af byggematerialer og affald. 
• Tilsvarende støjende aktiviteter. 

 
Stk.4. Følgende aktiviteter betragtes som særligt støjende bygge- og anlægsarbejder og må kun 
finde sted på hverdage i tidsrummet fra kl. 8 – 16, jf. stk. 1.: 

• Etablering af spunsvægge. 
• Etablering af jordankre. 
• Betonnedbrydning og betonskæring. 
• Tilsvarende særligt støjende aktiviteter. 

 
Stk. 5. Teknisk Direktorat afgør i tvivlstilfælde, hvorvidt en aktivitet er støjende eller særligt 
støjende. 
 
§ 4. Teknisk Direktorat kan træffe afgørelse om dispensation for støjgrænser fastsat i denne 
forskrift, og Teknisk Direktorat kan træffe afgørelse om dispensation for begrænsninger i arbejdstid 
fastsat i denne forskrift. Anmodning om dispensation fra arbejdstider og/eller støjgrænser skal 
indsendes til Teknisk Direktorat senest 4 uger før arbejdets begyndelse. Anmodning om 
dispensation skal ledsages af en særlig begrundelse. 
 
 

Kapitel 4 
Naboorientering 

§ 5. Bygherren til større bygge- og anlægsarbejder er forpligtet til skriftligt at informere naboer til 
byggepladsen, andre berørte parter samt Frederiksberg Kommune, Plan- og Miljøafdelingen om de 
tidspunkter og perioder, hvor der udføres arbejde, der må formodes at være støjende eller 
støvende. Ligeledes skal der informeres om arbejde, der må formodes at afgive væsentlige 
vibrationer. 
 
Stk. 2. Informationen skal være skriftlig og være alle berørte parter i hænde, senest 1 uge før 
arbejdet påbegyndes. Skriftlig information er fx omdeling af nyhedsbreve til alle beboere og 
opsætning af oplysningsbreve på opslagstavler i opgange. 
 
Stk. 3. Teknisk Direktorat afgør, hvad der henhører til større bygge- og anlægsarbejder, og Teknisk 
Direktorat afgør, om der skal ske yderligere information til relevante parter. 
 
 
 

 



Kapitel 5 
Administrative afgørelser 

§ 6. Teknisk Direktorat forbeholder sig ret til at kræve kontinuert måling for støj ved permanent 
opsat måleudstyr på byggepladsen. 
 
§ 7. Denne forskrift hindrer ikke, at Teknisk Direktorat efter § 42, stk. 1-4, i lovbekendtgørelse nr. 
753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende 
foranstaltninger end angivet i forskriften.  
 
§ 8. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Teknisk Direktorat. 
Stk. 2. Afgørelser truffet efter forskriften kan ikke påklages til anden myndighed. 

 
 

Kapitel 6 
Straffebestemmelser 

 
§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning straffes med bøde den der; 
 

1) overskrider grænseværdier for støj fastsat i denne forskrift, jf. § 3, stk. 1, 2, 3 og 4, eller 
fastsat efter aftale med Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, jf. § 4, eller, 

2) overskrider tidsbegrænsninger for støjende og særligt støjende arbejde fastsat i denne 
forskrift, jf. § 3, stk. 1, 2 og 3, eller efter aftale med Frederiksberg Kommune, Teknisk 
Direktorat, jf. § 4, eller,  

3) undlader at informere naboer om støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder, jf. § 5, 
stk. 1 og 2, eller, 

4) undlader at foretage foranstaltninger til begrænsning af væsentlige støvgener, jf. § 2, stk. 
3, eller, 

5) undlader at efterkomme påbud, forbud eller vilkår afgivet af Teknisk Direktorat efter § 42, 
stk. 1, 2, 4 og 5, i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse. 

 
 
 

Kapitel 7 
Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 
§ 10. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2006. 
Stk. 2. Alle aktiviteter der påbegyndes efter 1. januar 2006 er omfattet af denne forskrift. 


